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                                                                                                                                              Proiect 

                                                                                                                                 Nr. 11 din 18.01.2022 
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul 

privat al Județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în  

vederea casării, respectiv demolării 

 

 
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de     .01.2022, 

 urmare a Procesului verbal al Comisiei de Inventariere a domeniului public și privat al 

Județului Botoșani privind rezultatele inventarierii din anul 2021, înregistrat la Consiliul Județean 

Botoșani cu nr. 21863/8.12.2021 și a Procesului verbal al Comisiei de Inventariere a domeniului public 

și privat al Județului Botoșani (bunurile aferente Proiectului ”Sistemul Integrat al Managementului 

Deșeurilor”) privind rezultatele inventarierii din anul 2021, înregistrat la Consiliul Județean Botoșani 

cu nr. 22964/21.12.2021, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, înregistrat cu 

nr. 1166 din 18.01.2022, prin care se propune trecerea unor bunuri din domeniul public al județului 

Botoșani în domeniul privat al județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, 

respectiv demolării, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului, Direcţiei Buget – 

Finanţe și Direcţiei Juridică, Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 1167 din 18.01.2022, 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 

privat al județului, servicii publice și agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

 în baza art. 290, art. 361 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul administrativ, a 

art. 2 și art. 4 din Ordonanța nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, 

casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 

administrativ-teritoriale, 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Botoșani, în domeniul privat al 

Județului Botoșani a unor bunuri aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” 

Botoșani, cuprinse în Anexa nr. 1, pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării. 

 (2) Bunurile care trec în domeniul privat conform art. 1 rămân în administrarea actualului titular 

al acestui drept, până la efectuarea operațiunilor legale de scoatere din funcțiune, de demolare și de 

valorificare a materialelor rezultate în urma acestei proceduri. 

 (3) Se mandatează Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani, ca în numele Județului 

Botoșani, să efectueze procedurile legate de demolarea bunurilor prevăzute în Anexa nr. 1 și 

valorificarea materialelor rezultate în urma demolării. 

 (4) Sumele rezultate în urma valorificării materialelor rezultate în urma casării, după deducerea 

cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul Județului Botosani. 
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 (5) În termen de 30 de zile de la finalizarea demersurilor menționate la alin. (3) și alin. (4), 

Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani va comunica Consiliului Județean Botoșani 

documentele justificative. 

 (6) După efectuarea demolărilor, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani își va 

actualiza în mod corespunzător datele din evidența financiar - contabilă.  

 Art. 2 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Botoșani, în domeniul privat al 

Județului Botoșani a unor bunuri aflate în concesiunea S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, cuprinse în 

Anexa nr. 2, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării. 

 (2) Bunurile care trec în domeniul privat conform art. 1 rămân în concesiunea actualului titular 

al acestui drept, până la efectuarea operațiunilor legale de scoatere din funcțiune, de casare și de 

valorificare a materialelor rezultate în urma acestei proceduri. 

 (3) Se mandatează S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, ca în numele Județului Botoșani, să 

efectueze procedurile legate de casarea bunurilor prevăzute în Anexa nr. 2 și valorificarea materialelor 

rezultate în urma casării. 

 (4) Sumele rezultate în urma valorificării materialelor rezultate în urma casării, după deducerea 

cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul Județului Botosani. 

 (5) În termen de 30 de zile de la finalizarea demersurilor menționate la alin. (3) și alin. (4),  S.C. 

Urban Serv S.A. Botoșani va comunica Consiliului Județean Botoșani documentele justificative. 

 (6) După efectuarea casării, S.C. Urban Serv S.A. Botoșani își va actualiza în mod 

corespunzător datele din evidența financiar - contabilă.  

 Art. 3 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Botoșani, în domeniul privat al 

Județului Botoșani a unor bunuri aflate în administrarea Consiliului Județean Botoșani, cuprinse în 

Anexa nr. 3, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării. 

 (2) Bunurile care trec în domeniul privat conform art. 1 rămân în administrarea actualului titular 

al acestui drept, până la efectuarea operațiunilor legale de scoatere din funcțiune, de casare și de 

valorificare a materialelor rezultate în urma acestei proceduri. 

 (3) Consiliul Județean Botoșani, în numele Județului Botoșani, va efectua, împreună cu 

primăriile care au în custodie bunurile propuse spre casare, conform Anexei nr. 3, procedurile legate de 

casarea acestora și valorificarea materialelor rezultate în urma casării. 

 (4) Sumele rezultate în urma valorificării materialelor rezultate în urma casării, după deducerea 

cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul Județului Botosani. 

 (5) După efectuarea casării, Consiliul Județean Botoșani își va actualiza în mod corespunzător 

datele din evidența financiar - contabilă.  

Art. 4 Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri prin Direcția Administrarea Patrimoniului, Direcția Buget – Finanţe, Direcția Juridică, 

Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate, Spitalul Județean de Urgență 

”Mavromati” Botoșani, S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, Primăria Orașului Ștefănești, Primăria 

Comunei Călărași, Primăria Comunei Cordăreni, Primăria Comunei Corni, Primăria Comunei Curtești, 

Primăria Comunei Drăgușeni, Primăria Comunei Durnești, Primăria Comunei Havârna, Primăria 

Comunei Hănești, Primăria Comunei Hlipiceni, Primăria Comunei Hudești, Primăria Comunei Leorda, 

Primăria Comunei Lunca, Primăria Comunei Mihăileni, Primăria Comunei Mihălășeni, Primăria 

Comunei Nicșeni, Primăria Comunei Păltiniș, Primăria Comunei Răchiți, Primăria Comunei 

Românești, Primăria Comunei Santa Mare, Primăria Comunei Stăuceni, Primăria Comunei Știubieni. 

 

             PREȘEDINTE,                                 Avizat pentru legalitate: 

    Doina – Elena Federovici                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

           Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 
Botoşani, 

Nr.______/     .01.2022 



Nr.crt.
Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 

dobândirii 

sau dării în 

folosinţă

Valoarea de 

inventar       

(lei)         

Situaţia juridică actuală.                  

Denumire act proprietate sau alte 

acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

1 1.5.12. Magazie 

Botoşani, str. Marchian nr. 11, regim de 

înălțime -parter, construcţie cu centură 

din beton armat, pereţi şi acoperiş din 

tablă neagră ondulată, Sc= 394,71 mp, 

nr. cadastral 52936-C9

1978 36.000,00

Domeniul public al Județului Botoșani conform                                     

H.G. nr. 867/2002,                                                    

Legea nr. 99/7.04.2004,                               

H.C.J. nr. 27/28.02.2019,                                                           

CF 52936 mun. Botoșani                 

2 1.6.2.
Pavilion C1, C2 Arhivă și Magazie (fost 

Pavilion C1, C2 laborator, sterilizare)

Botoşani, str. Ştefan cel Mare nr. 39,  

Spitalul Judeţean de Urgenţă 

"Mavromati" Botoşani- Secția 

Contagioase, clădire veche cu fundaţie 

din piatră brută, cu un singur nivel, pereţi 

din zidărie de cărămidă, tavanele din 

stufit, acoperită cu ţiglă, Sc= 272,53 mp, 

nr. cadastral 65306-C4

1890 256.201,94

Domeniul public al Județului Botoșani conform                                                                

H.G. nr. 867/2002,                                                   

Legea nr. 99/7.04.2004,                                           

H.G. nr. 52/25.01.2012,                               

H.C.J. nr. 14/29.02.2012,                                                  

H.C.J. nr. 27/28.02.2019,                        

CF65306 mun. Botoșani

3 1.6.4. Cabină poartă

Botoşani, str. Ştefan cel Mare nr. 39,  

Spitalul Judeţean de Urgenţă 

"Mavromati" Botoşani- Secția 

Contagioase, construcţie cu un singur 

nivel, cu fundaţie din piatră brută, pereţi 

din zidărie de cărămidă, tavan cu stufit, 

Sc= 36,18 mp, nr. cadastral 65306-C7

1945 16.572,32

Domeniul public al Județului Botoșani conform                                                                

H.G. nr. 867/2002,                                       

Legea nr. 99/7.04.2004,                                               

H.G. nr. 52/25.01.2012,                                                      

H.C.J. nr. 14/29.02.2012,                                                  

H.C.J. nr. 27/28.02.2019,                                          

CF65306 mun. Botoșani

4 1.6.4. Cameră clorinare

Botoşani, str. Ştefan cel Mare nr. 39,  

Spitalul Judeţean de Urgenţă 

"Mavromati" Botoşani- Secția 

Contagioase, cu pereţii din cărămidă şi 

acoperiş tip terasă, Sc = 47,15 mp, nr. 

cadastral 65306-C6

1979 15.824,97

Domeniul public al Județului Botoșani conform                                                                

H.G. nr. 867/2002,                                           

Legea nr. 99/7.04.2004,                                                                    

H.G. nr. 52/25.01.2012,                                  

H.C.J. nr. 14/29.02.2012,                                                  

H.C.J. nr. 27/28.02.2019,                                         

CF65306 mun. Botoșani

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.           din     .01.2022

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

Lista bunurilor aflate în administrarea Spitalului Județean de urgență ”Mavromati” Botoșani care trec din 

domeniul public al Județului Botoșani 
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Nr.crt.
Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 

dobândirii 

sau dării în 

folosinţă

Valoarea de 

inventar       

(lei)         

Situaţia juridică actuală.                  

Denumire act proprietate sau alte 

acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

5 1.6.2. Depozit materiale (fost Crematoriu deşeuri) 

Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 12, 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 

"Mavromati" Botoşani- Secția Pediatrie, 

Sc= 113,00 mp, clădire din cărămidă, nr. 

cadastral 50920-C3

1962 6.168,12

Domeniul public al Județului Botoșani conform                                                                

H.G. nr. 867/2002,                                           

Legea nr. 99/7.04.2004,                                                                    

H.G. nr. 52/25.01.2012,                                                       

H.C.J. nr. 14/29.02.2012,                                                  

H.C.J. nr. 27/28.02.2019                                   

CF 50920 mun. Botoșani

6 1.3.1 Garaj auto

 Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 12, 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 

"Mavromati" Botoşani- Secția Pediatrie, 

Sc= 71,00 mp, clădire din cărămidă, nr. 

cadastral 50920-C5

1962 20.478,77

Domeniul public al Județului Botoșani conform                                                                

H.G. nr. 867/2002,                                            

Legea nr. 99/7.04.2004,                                              

H.G. nr. 52/25.01.2012,                                 

H.C.J. nr. 14/29.02.2012,                                                  

H.C.J. nr. 27/28.02.2019                                   

CF 50920 mun. Botoșani

7 1.5.12.
Magazie materiale + Atelier (fostă Magazie 

materiale)

Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 12, 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 

"Mavromati" Botoşani- Secția Pediatrie, 

Sc = 165,00 mp, clădire din cărămidă, 

acoperită cu tablă, nr. cadastral 50920-

C6

1974 65.604,12

Domeniul public al Județului Botoșani conform                                                                

H.G. nr. 867/2002,                                            

Legea nr. 99/7.04.2004,                                               

H.G. nr. 52/25.01.2012,                                 

H.C.J. nr. 14/29.02.2012,                                                  

H.C.J. nr. 27/28.02.2019                                   

CF 50920 mun. Botoșani

8 1.5.5. Beci carburanţi şi lubrefianţi

Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 12, 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 

"Mavromati" Botoşani- Secția Pediatrie, 

Sc = 25 mp, clădire din cărămidă, nr. 

cadastral 50920-C8

1962 33.804,91

Domeniul public al Județului Botoșani conform                                                                

H.G. nr. 867/2002,                                                                 

Legea nr. 99/7.04.2004,                                               

H.G. nr. 52/25.01.2012,                                  

H.C.J. nr. 14/29.02.2012,                                                  

H.C.J. nr. 27/28.02.2019                                   

CF 50920 mun. Botoșani

9 1.6.2. Clădire pavilion D

Botoşani, str. I. C. Brătianu nr. 116, 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 

"Mavromati" Botoşani- Secția Psihiatrie, 

Sc=  577,00 mp, construcţie din 

cărămidă pe fundaţie de beton, acoperită 

cu tablă şi ţiglă, regim înălțime: parter, nr. 

cadastral 50959-C4

1978 766.244,60

Domeniul public al Județului Botoșani conform                                                     

H.G. nr. 867/2002,                                                     

Legea nr. 99/7.04.2004,                                   

H.G. nr. 52/25.01.2012,                                  

H.C.J. nr. 14/29.02.2012,                                                                                                                                         

H.C.J. nr. 27/28.02.2019,                                              

CF 50959 mun. Botoșani

10 1.5.3. Bordei legume semiîngropat

Botoşani, str. I. C. Brătianu nr. 116, 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 

"Mavromati" Botoşani- Secția Psihiatrie, 

Sc=  498,00 mp, construcţie cu fundaţii şi 

acoperiş din beton, nr. cadastral 50959-

C9                        

1978 51.902,49

Domeniul public al Județului Botoșani conform                                                     

H.G. nr. 867/2002,                                        

Legea nr. 99/7.04.2004,                                                        

H.G. nr. 52/25.01.2012,                                  

H.C.J. nr. 14/29.02.2012,                                                                                                                                         

H.C.J. nr. 27/28.02.2019,                                              

CF 50959 mun. Botoșani

Pagina 2



Nr.crt.
Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 

dobândirii 

sau dării în 

folosinţă

Valoarea de 

inventar       

(lei)         

Situaţia juridică actuală.                  

Denumire act proprietate sau alte 

acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

11 1.5.5. Bordei carburanţi

Botoşani, str. I. C. Brătianu nr. 116, 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 

"Mavromati" Botoşani- Secția Psihiatrie, 

Sc= 58,00 mp, construcţie folosită ca 

seră, acoperiş sticlă, nr. cadastral 50959-

C10

1978 45.884,81

Domeniul public al Județului Botoșani conform                                                     

H.G. nr. 867/2002,                                        

Legea nr. 99/7.04.2004,                                   

H.G. nr. 52/25.01.2012,                                                       

H.C.J. nr. 14/29.02.2012,                                                                                                                                         

H.C.J. nr. 27/28.02.2019,                                                                   

CF 50959 mun. Botoșani

12 1.5.12. Baracă metalică

Botoşani, str. I. C. Brătianu nr. 116, 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 

"Mavromati" Botoşani- Secția Psihiatrie, 

Sc= 208,00 mp, construcţie din deşeuri 

metalice pe fundaţie de beton, acoperită 

cu tablă, nr. cadastral 50959-C11

1984 38.782,71

Domeniul public al Județului Botoșani conform                                                     

H.G. nr. 867/2002,                                                     

Legea nr. 99/7.04.2004,                                   

H.G. nr. 52/25.01.2012,                                  

H.C.J. nr. 14/29.02.2012,                                                                                                                                         

H.C.J. nr. 27/28.02.2019,                                              

CF 50959 mun. Botoșani

1.353.469,76

               PREȘEDINTE,                        

     Doina – Elena Federovici                 

Avizat pentru legalitate,

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

TOTAL

Marcel – Stelică Bejenariu
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Nr.crt.
Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 

dobândirii 

sau dării în 

folosinţă

Valoarea de 

inventar       

(lei)         

Situaţia juridică actuală.                  

Denumire act proprietate sau alte 

acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

1 2.1.24.6 Unitate de compostare individuala 12 buc. Municipiul Botoșani 2012 2.941,44

Domeniul public al Judetului Botoșani conform                                                                       

Legii nr. 213/1998,                                           

H.C.J. nr.103/29.07.2016                                

H.C.J. nr.151/27.10.2016                               

H.C.J. nr.124/24.08.2016                               

Protocol nr. 15886/30.10.2017,                                

H.C.J. nr. 27/28.02.2019,                                                                                             

Protocol nr. 5149/2063/14.02.2018,                                                                           

H.C.J. nr. 75/27.05.2020,                                  

Proces verbal nr.13028/25.09.2020           

2.941,44

               PREȘEDINTE,                        

     Doina – Elena Federovici                 

TOTAL 

Anexa nr. 2

Avizat pentru legalitate,

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Marcel – Stelică Bejenariu

la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.           din     .01.2022

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

Lista bunurilor aflate în concesiunea S.C. Urban Serv S.A. Botoșani care trec din domeniul public al județului 

Botoșani în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării



Nr.crt.
Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 
dobândirii 
sau dării în 
folosinţă

Valoarea de 
inventar       

(lei)         

Situaţia juridică actuală.                  
Denumire act proprietate sau alte 

acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

1 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 161 
bucăți

Oraș Stefănești 2012 39.464,71

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019

2 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 261 
bucăți

Comuna Călărași 2012 63.976,95

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019

3 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 146 
bucăți

Comuna Cordăreni 2012 35.787,88

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019

4 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 410 
bucăți

Comuna Corni 2012 100.500,20

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019

5 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 342 
bucăți

Comuna Curtești 2012 83.831,87

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019

la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.          din    .01.2022

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

Lista bunurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Botoșani care trec din domeniul public al județului 
Botoșani în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării 

Anexa nr. 3
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Nr.crt.
Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 
dobândirii 
sau dării în 
folosinţă

Valoarea de 
inventar       

(lei)         

Situaţia juridică actuală.                  
Denumire act proprietate sau alte 

acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

6 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 187 
bucăți

Comuna Drăgușeni 2012 45.837,89

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019

7 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 271 
bucăți

Comuna Durnești 2012 66.428,18

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019

8 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 347 
bucăți

Comuna Havârna 2012 85.057,48

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019

9 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 154 
bucăți

Comuna Hănești 2012 37.748,85

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019

10 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 246 
bucăți

Comuna Hlipiceni 2012 60.300,12

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019

11 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 423 
bucăți

Comuna Hudești 2012 103.686,79

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019
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12 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 181 
bucăți

Comuna Leorda 2012 44.367,16

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019

13 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 321 
bucăți

Comuna Lunca 2012 78.684,30

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019

14 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 182 
bucăți

Comuna Mihăileni 2012 44.612,28

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019

15 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 163 
bucăți

Comuna Mihălășeni 2012 39.954,96

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019

16 2.1.24.6
 Unitate de compostare individuală 188 
bucăți

Comuna Nicșeni 2012 46.083,02

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019

17 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 229 
bucăți

Comuna Păltiniș 2012 56.133,04

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019
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18 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 158 
bucăți

Comuna Răchiți 2012 38.729,34

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019

19 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 143 
bucăți

Comuna Romanești 2012 35.052,51

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019

20 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 200 
bucăți

Comuna Santa Mare 2012 49.024,49

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019

21 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 213 
bucăți

Comuna Stăuceni 2012 52.211,08

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019

22 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 189 
bucăți

Comuna Știubieni 2012 46.328,14

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                     
Legii nr. 213/1998,                                             

H.C.J.  nr. 103/29.07.2016,                                 
H.C.J.  nr. 151/27.10.2016,                                  
H.C.J. nr. 45/29.03.2018,                                                         
H.C.J. nr. 27/28.02.2019

1.253.801,24

               PREȘEDINTE,                        
     Doina – Elena Federovici                 

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Marcel – Stelică Bejenariu

TOTAL 
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Nr. 1166 din 18.01.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 
Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 Conform art. 289 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

”Toate bunurile aparținând unităților administrativ – teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”. 

 În perioada 1.10.2021-3.12.2021 s-a desfășurat acțiunea de inventariere a domeniului public și 

privat al Județului Botoșani. La nivelul Consiliului Județean Botoșani s-au numit două comisii: Comisia 

de Inventariere a domeniului public și privat al Județului Botoșani și Comisia de Inventariere a 

domeniului public și privat al Județului Botoșani (bunurile aferente Proiectului ”Sistemul Integrat al 

Managementului Deșeurilor”). Cele două comisii au centralizat inventarele efectuate de către comisiile 

de inventariere numite de către administratorii/concesionarii bunurilor din domeniul public și privat al 

județului și propunerile de declarare a unor bunuri de uz sau interes public județean și de scoatere din 

funcțiune a unor bunuri în vederea demolării sau casării lor. Cele două comisii numite la nivelul 

Consiliului Județean Botoșani au întocmit Procesul verbal al Comisiei de Inventariere a domeniului 

public și privat al Județului Botoșani privind rezultatele inventarierii din anul 2021, înregistrat la 

Consiliul Județean Botoșani cu nr. 21863/8.12.2021 și Procesului verbal al Comisiei de Inventariere a 

domeniului public și privat al Județului Botoșani (bunurile aferente Proiectului ”Sistemul Integrat al 

Managementului Deșeurilor”) privind rezultatele inventarierii din anul 2021, înregistrat la Consiliul 

Județean Botoșani cu nr. 22964/21.12.2021. 

 Conform art. 1 din Ordonanța nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităţilor administrativ-teritoriale, activele corporale care alcătuiesc domeniul public al statului sau al 

unităților administrativ- teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu durata de utilizare consumată sau 

neconsumată, a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică, se scot din funcțiune, se valorifică și se 

casează în condițiile prezentei ordonanțe. Conform art. 2, ”Pentru scoaterea din funcțiune, în vederea 

valorificării și, după caz, casării, activele corporale prevăzute la art. 1 vor fi trecute în domeniul privat 

al statului sau al unităților administrativ – teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea 

publică și regimul juridic al acesteia.”, iar conform art. 4 ”Sumele rezultate din valorificarea activelor 

corporale prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul de stat sau 

la bugetele comunelor, orașelor sau județelor, după caz.” 

 Conform art. 361 alin. (2) din Codul administrativ, ”Trecerea unui bun din domeniul public al 

unei unități administrsativ - teritoriale în domeniul privat al acesteia se face prin hotărâre a consiliului 

județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local al comunei, 

orașului sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel.” 

 În Procesul verbal nr. 21863/8.12.2021 s-a propus scoaterea din funcțiune și demolarea unor 

bunuri din domeniul public al județului, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență 

”Mavromati” Botoșani, în valoare de 1.353.469,76 lei, după transferul lor în domeniul privat.  

Propunerea de demolare a acestor construcții a venit din partea administratorului bunurilor, 

respectiv spitalul județean, care pe lângă gradul mare de uzură al acestora a motivat această solicitare cu 

necesitatea eliberării unor terenuri în vederea implementării unor proiecte de reabilitare și modernizare 

a secțiilor spitalului. 

În Procesul verbal nr. 22964/21.12.2021 s-a propus casarea a 5.127 unități compostoare din care 

12 bucăți aflate în concesiunea S.C. Urban Serv S.A Botoșani, iar diferența de 5.115 bucăți aflate în 
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administrarea Consiliului Județean Botoșani, date în custodie Primăriei Orașului Ștefănești, Primăriei 

Comunei Călărași, Primăriei Comunei Cordăreni, Primăriei Comunei Corni, Primăriei Comunei Curtești, 

Primăriei Comunei Drăgușeni, Primăriei Comunei Durnești, Primăriei Comunei Havârna, Primăriei 

Comunei Hănești, Primăriei Comunei Hlipiceni, Primăriei Comunei Hudești, Primăriei Comunei Leorda, 

Primăriei Comunei Lunca, Primăriei Comunei Mihăileni, Primăriei Comunei Mihălășeni, Primăriei 

Comunei Nicșeni, Primăriei Comunei Păltiniș, Primăriei Comunei Răchiți, Primăriei Comunei 

Românești, Primăriei Comunei Santa Mare, Primăriei Comunei Stăuceni, Primăriei Comunei Știubieni.  

S.C. Urban Serv S.A Botoșani a propus casarea a 12 unități compostoare distribuite către 

utilizatorii finali (populație) până la data de 30.09.2015. Acestea au un grad mare de uzură și îndeplinesc 

durata de amortizare de 6 ani de la darea în folosință. 

Diferența de 5.115 unități compostoare propuse la casare de primăriile care le au în custodie, 

conform procesului verbal menționat mai sus, au fost distribuite către utilizatorii finali (populație) în   

perioada 2011-2012, și au un grad mare de uzură și îndeplinesc durata de amortizare de 6 ani de la darea 

în folosință. 

 Prin prezentul proiect se propune trecerea din domeniul public al Județului Botoșani, în domeniul 

privat al Județului Botoșani a bunurilor propuse spre demolare sau casare în urma inventarierii 

domeniului public și privat al județului. 

 Se propune ca bunurile care trec în domeniul privat să rămână în administrarea/concesiunea 

actualului titular al acestui drept, până la efectuarea operațiunilor legale de scoatere din funcțiune, de 

demolare/casare și de valorificare a materialelor rezultate în urma acestei proceduri. 

 Totodată, se mandatează administratorul/concesionarul bunurilor, ca în numele Județului 

Botoșani, să efectueze procedurile legate de demolarea/casarea bunurilor și valorificarea materialelor 

rezultate în urma demolării/casării. 

 În cazul Consiliului Județean Botoșani, acesta va efectua procedurile legate de casarea unităților 

compostoare pe care le administrează împreună cu primăriile care au în custodie bunurile. 

 Sumele rezultate în urma valorificării materialelor rezultate în urma demolării/casării, după 

deducerea cheltuielilor aferente, se vor face venit la bugetul Județului Botosani, iar în termen de 30 de 

zile de la finalizarea demersurilor documentele justificative se vor comunica Consiliului Județean 

Botoșani. 

Conform art. 290 din Codul administrativ, ”Evidența financiar – contabilă a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităților administrativ – teritoriale se ține distinct în 

contabilitate, potrivit legii, de către titularul dreptului de administrare, concedent sau de instituția de 

utilitate publică care are în folosință gratuită aceste bunuri.” 

 După efectuarea procedurilor legate de casare/demolare, Spitalul Județean de Urgență 

”Mavromati” Botoșani, S.C. Urban Serv S.A Botoșani și Consiliul Județean Botoșani își vor actualiza în 

mod corespunzător datele din evidența financiar - contabilă.  

 Faţă de cele menționate, supun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena Federovici 



1 

 
                Direcţia         Direcţia Buget Finanţe 

Administrarea Patrimoniului       

 

 

Direcţia Juridică Administraţie 

   Publică Locală 

 

 

                VIZAT, 

                VICEPREȘEDINTE  

               Dorin Birta 

 
Nr. 1167 din 18.01.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 Conform art. 289 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

”Toate bunurile aparținând unităților administrativ – teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”. 

 În perioada 1.10.2021-3.12.2021 s-a desfășurat acțiunea de inventariere a domeniului public și 

privat al Județului Botoșani. La nivelul Consiliului Județean Botoșani s-au numit două comisii: 

Comisia de Inventariere a domeniului public și privat al Județului Botoșani și Comisia de Inventariere a 

domeniului public și privat al Județului Botoșani (bunurile aferente Proiectului ”Sistemul Integrat al 

Managementului Deșeurilor”). Cele două comisii au centralizat inventarele efectuate de către comisiile 

de inventariere numite de către administratorii/concesionarii bunurilor din domeniul public și privat al 

județului și propunerile de declarare a unor bunuri de uz sau interes public județean și de scoatere din 

funcțiune a unor bunuri în vederea demolării sau casării lor. Cele două comisii numite la nivelul 

Consiliului Județean Botoșani au întocmit Procesul verbal al Comisiei de Inventariere a domeniului 

public și privat al Județului Botoșani privind rezultatele inventarierii din anul 2021, înregistrat la 

Consiliul Județean Botoșani cu nr. 21863/8.12.2021 și Procesului verbal al Comisiei de Inventariere a 

domeniului public și privat al Județului Botoșani (bunurile aferente Proiectului ”Sistemul Integrat al 

Managementului Deșeurilor”) privind rezultatele inventarierii din anul 2021, înregistrat la Consiliul 

Județean Botoșani cu nr. 22964/21.12.2021. 

 Conform art. 1 din Ordonanța nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităţilor administrativ-teritoriale, activele corporale care alcătuiesc domeniul public al statului sau al 

unităților administrativ- teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu durata de utilizare consumată sau 

neconsumată, a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică, se scot din funcțiune, se valorifică și 

se casează în condițiile prezentei ordonanțe. Conform art. 2, ”Pentru scoaterea din funcțiune, în 

vederea valorificării și, după caz, casării, activele corporale prevăzute la art. 1 vor fi trecute în 

domeniul privat al statului sau al unităților administrativ – teritoriale, potrivit reglementărilor privind 

proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.”, iar conform art. 4 ”Sumele rezultate din 

valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit 

la bugetul de stat sau la bugetele comunelor, orașelor sau județelor, după caz.” 

 Conform art. 361 alin. (2) din Codul administrativ, ”Trecerea unui bun din domeniul public al 

unei unități administrsativ - teritoriale în domeniul privat al acesteia se face prin hotărâre a consiliului 

județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local al comunei, 

orașului sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel.” 
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 În Procesul verbal nr. 21863/8.12.2021 s-a propus scoaterea din funcțiune și demolarea unor 

bunuri din domeniul public al județului, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență 

”Mavromati” Botoșani, în valoare de 1.353.469,76 lei, după transferul lor în domeniul privat, după cum 

urmează: 

            - Magazie (C9), CF 52936 Mun. Botoșani, str. Marchian nr. 11, Sc de 394,71 mp, anul 

dobândirii 1978, valoare de inventar 36.000,00 lei; 

            - Pavilion C1, C2 Arhivă și magazie (fost Pavilion C1, C2 laborator, sterilizare) (C4),                  

CF 65306 Mun. Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39, Sc de 272,53 mp, anul dobândirii 1890, valoare 

de inventar 256.201,94 lei; 

            - Cabină portar (C7), CF 65306 Mun. Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39, Sc de 36,18 mp, 

anul dobândirii 1945, valoare de inventar 16.572,32 lei; 

            - Cameră clorinare (C6), CF 65306 Mun. Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39, Sc de                         

47,15 mp, anul dobândirii 1979, valoare de inventar 15.824,97 lei; 

            - Depozit materiale (fost Crematoriu deșeuri) (C5), CF 50920 Mun. Botoșani, b-dul Mihai 

Eminescu  nr. 12, Sc de 113,00 mp, anul dobândirii 1962, valoare de inventar 6.168,12 lei; 

            - Garaj auto (C3), CF 50920 Mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu  nr. 12, Sc de 71,00 mp, 

anul dobândirii 1962, valoare de inventar 20.478,77 lei;  

            - Magazie materiale +Atelier (C6), CF 50920 Mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu                          

nr. 12, Sc de 165,00 mp, anul dobândirii 1974, valoare de inventar 65.604,12 lei; 

            - Beci carburanți și lubrefianți (C8), CF 50920 Mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu                        

nr. 12, Sc de 25,00 mp, anul dobândirii 1962, valoare de inventar 33.804,91 lei; 

            - Clădire pavilion D (C4), CF 50959 Mun. Botoșani, str. I.C. Brătianu  nr. 116, Sc de                     

577,00 mp, anul dobândirii 1978, valoare de inventar 766.244,60 lei; 

            - Bordei legume semi îngropat (C9), CF 50959 Mun. Botoșani, str. I.C. Brătianu  nr. 116,                   

Sc de 498,00 mp, anul dobândirii 1978, valoare de inventar 51.902,49 lei; 

            - Bordei carburanți (C10), CF 50959 Mun. Botoșani, str. I.C. Brătianu  nr. 116, Sc de                    

58,00 mp, anul dobândirii 1978, valoare de inventar 45.884,81 lei; 

            - Baracă metalică (C11), CF 50959 Mun. Botoșani, str. I.C. Brătianu  nr. 116, Sc de                      

208,00 mp, anul dobândirii 1984, valoare de inventar 38.782,71 lei. 

Propunerea de demolare a acestor construcții a venit din partea administratorului bunurilor, 

respectiv spitalul județean, care pe lângă gradul mare de uzură al acestora a motivat această solicitare 

cu necesitatea eliberării unor terenuri în vederea implementării unor proiecte de reabilitare și 

modernizare a secțiilor spitalului. 

În Procesul verbal nr. 22964/21.12.2021 s-a propus casarea a 5.127 unități compostoare din care 

12 bucăți aflate în concesiunea S.C. Urban Serv S.A Botoșani, iar diferența de 5.115 bucăți aflate în 

administrarea Consiliului Județean Botoșani, date în custodie Primăriei Orașului Ștefănești, Primăriei 

Comunei Călărași, Primăriei Comunei Cordăreni, Primăriei Comunei Corni, Primăriei Comunei 

Curtești, Primăriei Comunei Drăgușeni, Primăriei Comunei Durnești, Primăriei Comunei Havârna, 

Primăriei Comunei Hănești, Primăriei Comunei Hlipiceni, Primăriei Comunei Hudești, Primăriei 

Comunei Leorda, Primăriei Comunei Lunca, Primăriei Comunei Mihăileni, Primăriei Comunei 

Mihălășeni, Primăriei Comunei Nicșeni, Primăriei Comunei Păltiniș, Primăriei Comunei Răchiți, 

Primăriei Comunei Românești, Primăriei Comunei Santa Mare, Primăriei Comunei Stăuceni, Primăriei 

Comunei Știubieni.  

S.C. Urban Serv S.A Botoșani a propus casarea a 12 unități compostoare distribuite către 

utilizatorii finali (populație) până la data de 30.09.2015. Acestea au un grad mare de uzură și 

îndeplinesc durata de amortizare de 6 ani de la darea în folosință. 

Diferența de 5.115 unități compostoare propuse la casare de primăriile care le au în custodie, 

conform procesului verbal menționat mai sus, au fost distribuite către utilizatorii finali (populație) în   

perioada 2011-2012, și au un grad mare de uzură și îndeplinesc durata de amortizare de 6 ani de la 

darea în folosință. 

 Prin prezentul proiect se propune trecerea din domeniul public al Județului Botoșani, în 

domeniul privat al Județului Botoșani a bunurilor propuse spre demolare sau casare în urma 

inventarierii domeniului public și privat al județului. 
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 Se propune ca bunurile care trec în domeniul privat să rămână în administrarea/concesiunea 

actualului titular al acestui drept, până la efectuarea operațiunilor legale de scoatere din funcțiune, de 

demolare/casare și de valorificare a materialelor rezultate în urma acestei proceduri. 

 Totodată, se mandatează administratorul/concesionarul bunurilor, ca în numele Județului 

Botoșani, să efectueze procedurile legate de demolarea/casarea bunurilor și valorificarea materialelor 

rezultate în urma demolării/casării. 

 În cazul Consiliului Județean Botoșani, acesta va efectua procedurile legate de casarea unităților 

compostoare pe care le administrează împreună cu primăriile care au în custodie bunurile. 

 Sumele rezultate în urma valorificării materialelor rezultate în urma demolării/casării, după 

deducerea cheltuielilor aferente, se vor face venit la bugetul Județului Botosani, iar în termen de 30 de 

zile de la finalizarea demersurilor documentele justificative se vor comunica Consiliului Județean 

Botoșani. 

Conform art. 290 din Codul administrativ, ”Evidența financiar – contabilă a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităților administrativ – teritoriale se ține distinct în 

contabilitate, potrivit legii, de către titularul dreptului de administrare, concedent sau de instituția de 

utilitate publică care are în folosință gratuită aceste bunuri.” 

 După efectuarea procedurilor legate de casare/demolare, Spitalul Județean de Urgență 

”Mavromati” Botoșani, S.C. Urban Serv S.A Botoșani și Consiliul Județean Botoșani își vor actualiza 

în mod corespunzător datele din evidența financiar - contabilă.  

 Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea și 

înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani a proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV,             DIRECTOR EXECUTIV,         DIRECTOR EXECUTIV, 

        Geanina Pintilii                                  Magda Didii      Amalia Marian 


